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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, 
Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на 
институциите в Европейския университетски институт във Флоренция
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета (COM(2012)0456),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 352 от Договора за функционирането на ЕС (C7-0000/2013),

– като взе предвид член 81, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по култура и образование и 
становището на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2013),

1. дава своето одобрение относно предложението за регламент на Съвета;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Историческите архиви на институциите на ЕС представляват важен източник на 
информация относно историята и наследството на Европейския съюз. Поради тази 
причина е изключително важно да се предостави достъп до архивите за обществени 
консултации и за опазване на информацията за институциите на ЕС и да се подпомагат 
изследванията относно историята на европейската интеграция. 

Регламент (ЕИО, ЕВРАТОМ) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г.1 изисква 
институциите на ЕС да създадат исторически архиви и да ги отворят за обществеността 
след изтичането на срок от 30 години. Регламентът не посочва конкретно 
местонахождение за депозиране на архивите на ЕС.

През 1984 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията се договориха да 
депозират историческите си архиви в Европейския университетски институт във 
Флоренция и през декември 1984 г. бе подписан конкретен договор относно условията 
за депозиране между Европейските общности, представлявани от Комисията, и 
Европейския университетски институт. Договорът посочва, че италианското 
правителство предоставя на Европейския университетски институт безсрочно и 
безплатно подходящи помещения за съхраняване на архивите.

Предложението за регламент на Съвета, което понастоящем се разглежда в рамките на 
процедура на одобрение от Европейския парламент (член 81, параграф 1 от Правилника 
за дейността) предвижда по-солидна правна и финансова рамка за сътрудничеството 
между ЕС и Европейския университетски институт. Същевременно той засилва ролята 
на Европейския университетски институт, който ще управлява историческите архиви 
на институциите на ЕС. 

Що се отнася до съдържанието, предложението не променя основните елементи от 
Регламент 354/ 83, като определението за исторически архиви, както и кога и кои 
документи следва да бъдат отворени за обществеността. Предложението всъщност 
предвижда ограничени изменения на действащия регламент, като задължението за 
всяка институция на ЕС (с изключение на Съда на Европейския съюз и Европейската 
централна банка) да депозират в Европейския университетски институт във Флоренция 
историческите си архиви, принципът, че всяка институция запазва правото на 
собственост върху архивите си, системата за финансиране на архивите, защитата на 
личните данни, които се съдържат в архивите и достъпността на архивите посредством 
електронни средства, когато е възможно. 

Докладчикът би желал да се възползва от възможността да подчертае доброто 
междуинституционално сътрудничество в тази област.

По-специално докладчикът би желал да привлече внимание към известни изменения на 
предложението, които счита за много положителни, по отношение на финансирането, 
защитата на данни и цифровизацията. 

                                               
1 ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1.
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Предложението ясно изразява задължението за финансиране на Европейския 
университетски институт от общия бюджет на Съюза чрез вноски от страна на 
депозиращите институции и посочва, че финансовите вноски ще покриват разходите по 
управлението на архивите, но не и по предоставянето на сграден фонд и хранилища, 
които следва да бъдат финансирани от италианското правителство.

Предлаганият подход за поделяне на разходите е основан на критерия, че размерът на 
вноската ще бъде пропорционален на „размера на съответните щатни разписания на 
депозиращите институции.“ (член 8, параграф 10). Критерият изглежда доста 
благоприятен за Европейския парламент, тъй като предвид размера му, той няма да 
прави значителна финансова вноска, въпреки че е вероятно да депозира голямо 
количество исторически архиви. 

Докладчикът изразява задоволство от изричната разпоредба, че „доколкото е възможно, 
институциите предоставят на обществеността достъп до своите архиви чрез електронни 
средства, включително цифровизирани архиви и създадени в цифров вид архиви, и 
улесняват извършването на справки по интернет“ (член 9, параграф 1). Тя взема 
предвид настоящото състояние на процеса по цифровизиране на архивите, който не е 
еднороден в различните институции на ЕС. Освен това тъй като понастоящем архивите 
в Европа се изправят пред предизвикателствата на цифровата ера, предложението 
насърчава институциите на ЕС да се стремят към цифровизиране. 

По отношение на чувствителния въпрос относно защитата на данните, предложението 
изяснява приложимите относно архивите правила. В случай, че някакви лични данни 
останат в архивите, то подчертава ролята на Европейския университетски институт 
като „обработващ“ лични данни съгласно Регламент (EО) № 45/2001 1, като действа 
съгласно указанията на депозиращите институции на ЕС. 

Текстът признава и Европейския надзорен орган по защита на данните като органа, 
който има надзорни функции над институциите на ЕС съгласно Регламент № 45/2001. 

В светлината на гореизложеното докладчикът препоръчва предложението да бъде 
одобрено на пленарно заседание.

                                               
1 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


